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Met de mannen op stap Letland 

rondreis ter plekke met telkens andere verblijfplaatsen        
Riga  - Riga, Jūrmala, Sigulda                   

Kampperiode:  1/07/2015   tot  10/07/2015      (Dit was de eerste keer dat we er waren) 

 

Scouts Eversel – Heusden-Zolder (Jins )  Leeftijd: 17 - 25  jaar 
 

Aantal leden:  13  

Grootte van de groep: 16 Aantal begeleiding:  3 

Aantal koks/anderen:  0 

 

Contactpersoon: 

Thomas Swinnen     8/12/1989 
Gijselsstraat 107 2140 Borgerhout 
Thomasswinnen15@hotmail.com 
0479/40 95 28 
 

Mogen andere reizigers met jou contact opnemen?    ja    □ neen  
Te bereiken? altijd 

 

Wie kunnen we eventueel nog contacteren?  

Davy Schops, schops_davy@hotmail.com  

 

  

mailto:schops_davy@hotmail.com
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1. VOORBEREIDING EN PAPIERWERK 
 

INFORMATIE 

Organiseerde je vereniging het grootste deel van het kamp zelf?    ja   □ neen   

(wie dan wel? Klik hier als u tekst wilt invoeren.) 

Welke informatiebronnen gebruikte je bij de voorbereiding van het kamp? 

 Officiële websites  

 Internetfora  

 Wegwijzer Reisinfo vzw  

 Reisgidsen 

 Verslagen van de eigen jeugdgroep (vroeger kamp) □

 Verslagen van andere jeugdgroepen □

 Verslagen van vrienden en kennissen □

 Informatie van een reisagent □

organisatie waarmee we samenwerkten (JEKA, JINT…) □ 

 andere □

 

Welke reisgidsen, websites, organisaties…raad je aan andere jeugdgroepen aan? 

http://wikitravel.org/nl/Riga  

http://www.rigaoutthere.com  

http://internationalday.be/landenfiches/2005/Baltische%20Staten.pdf 

http://www.eventstravel.net/activities/latvia-riga/most-popular/  

 

Waarover vond je moeilijk informatie?  

 Slaapplaatsen (campings) 

Openbaar vervoer (http://www.pv.lv/en ) 

 
Wegwijzer Reisinfo vzw streeft ernaar de beste ondersteuning te geven aan jeugdgroepen die op buitenlands kamp gaan.  

Heb je nog tips om dit te verbeteren? 

Ze zijn goed bezig! 
 

PAPIERWERK 

Welke documenten had je nodig om erheen te reizen?   identiteitskaart en ouderlijke toestemming 

Wat moest je hiervoor doen? Zien dat niemand zijn portefeuille wordt gepikt een week voordat je vertrekt. (kopies nemen van 

de kaart)    

 

Heb je nog tips voor andere jeugdgroepen qua papierwerk?    

Alles online zetten (mail, onedrive, dropbox, of zelfs via facebook) 

 

VERZEKERING 

 we namen geen extra verzekering       

 

Welke maatregelen namen jullie zelf qua EHBO/veiligheid? We hadden een EHBO pakket mee.  

http://wikitravel.org/nl/Riga
http://www.rigaoutthere.com/
http://internationalday.be/landenfiches/2005/Baltische%20Staten.pdf
http://www.eventstravel.net/activities/latvia-riga/most-popular/
http://www.pv.lv/en
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GELDZAKEN 
 

KOSTPRIJS VAN HET KAMP        Waardering:    
 

Totale kostprijs per persoon van hele kamp ( inclusief eten en drank, transport, verblijf…): € 4667 
 
Deelname-/inschrijvingsgeld per persoon:      € 150 
 
Deden jullie speciale acties, fondsenwerving , sponsering… om geld in te  zamelen voor de reis? 
Muffin verkoop: easy money – bracht niet het meeste geld op maar was relatief weinig werk +- 200€ 
Artikel in maandblad dat je de jins kon inhuren voor hulp: bruiloft, tappen, brug sjorren – iets zwaardere activiteiten +-400€ 
Fuif: zwaarder werk maar bracht wel het meeste op +-800€ 
(Trappisten)quiz: komt veel werk mee zien +-800€ 
 
Moeilijkste was de jongens(leden) gemotiveerd krijgen om geld in te zamelen. 

 
 

WISSELEN EN BETALEN       Waardering:    

 

Hoe betaalde je ter plekke?  lokale munt, vooraf in België gewisseld 

Heb je ter plekke geld afgehaald?   ja, met gewone bankkaart 

Hoe waren je ervaringen met de gebruikte betaalmiddelen?   

Alles was met de euro overal konden we wel geld afhalen. Betalen deden we bijna altijd cash.  

 

Tips rond geld en betalen?   

De Letten zijn de euro nog niet gewoon daarom waren er rare prijzen. Alles was vreemd afgerond tot de eurocent. Dus veel ros geld. 

En alles werd ook nageteld omdat ze het nog niet gewoon waren. 

Ook betalingen openbaar vervoer was alles apart en deed men niet in groep. Ik moest telkens 16 keer betalen voor een 16 bus 

ticketjes. De chauffeur heeft dan ook 16 keer op zijn knopke moeten duwen voor een ticketje.   

 

 

Algemene prijspeil in het land     Spotgoedkoop  Goedkoop Normaal Duur  

Wat was er abnormaal duur?     

Wat was er abnormaal goedkoop?   Bier, activiteiten, eten  

Wat was er niet te vinden qua product of dienst?         

  



KAMP65   © Wegwijzer Reisinfo vzw   versie 2015 

 

2. TRANSPORT 

TRANSPORT NAAR BESTEMMING      Waardering:    

De leden gingen met het vliegtuig   (en        ) 
 

We werkten met deze transportmaatschappij(en):  Brussel Airlines 
Contactgegevens:      https://www.brusselsairlines.com 

KOSTPRIJS TRANSPORT NAAR BESTEMMING: 

 Totale kostprijs:      € 2134 

 Prijs per persoon:            € 133                                         

 Eventuele korting: (leeftijd, groepstarief…)         
 
 

Ervaringen transport naar de bestemming   
Het was lang wachten en zoeken voor de goedkoopste vlucht te vinden. We hebben uiteindelijk gewacht tot 5 maanden voor 
het uiteindelijke vertrek voor de goedkoopste vlucht te vinden. 
Als je in groep koopt kan je maar max tot 9 personen doen, automatisch zal de tweede groep zijn tickets aan duurder moeten 
kopen.  
 

 
 

TRANSPORT TER PLAATSE        Waardering:    

We verplaatsen ons ter plekke   per trein , met de bus en  te voet 
 

We werken met deze transportmaatschappijen:

 http://www.latvia.travel/en/article/public-transport 

 Trein: http://www.pv.lv/en/  

       

      

 

KOSTPRIJS ALLE TRANSPORT TER PLAATSE: 

 Totale kostprijs:      € 160 

 Prijs per persoon:            € 10                                         

 Eventuele korting: (leeftijd, groepstarief…)         
 
 

Tips i.v.m. transport ter plaatse?   
Er is weinig informatie over openbaar vervoer op het internet. De grote steden zijn allemaal bereikbaar via het openbaar 
vervoer. Rondom de steden waren de bussen ook toegankelijk. 
Ge gaat veel vreemde blikken krijgen als ge met een grote groep opstapt want dat zijn ze helemaal niet gewoon. Zoals ik al 
eerder zei krijgt iedereen een apart ticketje, groeps ticketjes ben ik niet tegengekomen. 
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3. VERBLIJF 
 

We verbleven in   kleine tentjes   groepstenten  □ 
    gebouwen met bedden  gebouwen zonder bedden   □ 
 
Om kans te maken op de  prijzen van deze wedstrijd is het belangrijk dat je je kampplaatsen deelt.  

Ga naar  www.buitenlandskamp.be . Daar kan je de locaties waar je overnachtte toevoegen. Als de kampplaats al bestaat, 

vul dan een beoordeling in. Vul daarna de links in naar kampplaatsen in die je invoerde op www.buitenlandskamp.be. 
 
 

Riga city camping  http://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/riga-city-camping_letland 

Riga Riverside Camping  http://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/riga-riverside-camping_letland 

Wildkamperen Gauja National Parc http://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/wildkamperen-in-gauja-national-parc 

Leiputrija http://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/leiputrija_letland 

 
Tips rond kampplaatsen?   
Rond Riga hebben we op campings gelegen zodat onze tenten en rugzakken veiliger gelegd konden worden. 
Daarnaast hebben we ook een huisje gehuurd voor comfort te hebben ne de driedaagse. Voor de rest 
hebben we wild gekampeerd. Wildkamperen was geen probleem, er is veel natuur. 
 
 
 

4. COMMUNICATIE  

INTERNET EN GSM       Waardering:    
Op welke manier(en) had je toegang tot het internet?   Er was wifi op alle campings alsook in de steden. 

 

Kwaliteit van de internettoegang?     Maak je keuze   

Internettoegang aanwezig op <1km  van de kampplaats?  ja   □ neen  

Draadloos netwerk beschikbaar (wifi)    ja   □ neen  

Kon je via een gsm-netwerk op internet?   ja   □ neen □ 

Was er goeie ontvangst van het netwerk op je gsm?  ja   □ neen □ 

Was er een vaste telefoonlijn beschikbaar op <5km?  ja   □ neen   □ 

  

CONTACT MET LOCALS       Waardering:    
Met welke taal kon je in het land terecht en hoe ging dat?  Communicatie verliep vooral in het Engels. In de steden was dit geen 

probleem. Vooral de jongeren kunnen Engels. Buiten de steden was het wel wat moeilijker om iemand te vinden die Engels kan. 

Hoe beoordeel je de plaatselijke bevolking?   Vriendelijk en behulpzaam wel maar ook wel afstandelijk, teruggehouden. 

 

 

 

  

http://www.buitenlandskamp.be/
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5. ACTIVITEITEN 
 

SPORT EN AVONTUUR       Waardering:    

 Wandelen Fietsen Kayak/raften Andere 

Zijn er mogelijkheden in de omgeving?  ja   □ neen   ja   □ neen   ja   □ neen  
Vul andere 
mogelijke  
activiteiten in 

Waren de routes gemarkeerd? ja    neen □ ja    neen □ ja   □ neen □ ja   □ neen □ 

Kon je onder begeleiding een parcours doen?  ja   □ neen   ja   □ neen   ja   □ neen  ja   □ neen □ 

Waren er bevoorradingsmogelijkheden onderweg  
(winkel, dorpje, bron met drinkbaar water?) 

ja    neen □ ja   □ neen □ ja   □ neen □ ja   □ neen □ 

Kon je al het nodige materiaal huren? ja   □ neen □  ja   □ neen   ja   □ neen  ja   □ neen □ 

Hoeveel kostte de activiteit?     

 

Welke sport- of avontuurlijke activiteiten hebben jullie gedaan?  
Geef een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving met kostprijs, adres, tijdsduur, zwaarte van inspanning, eventuele beperkingen qua leeftijd, grootte van de groep… 
Wandelen in Gauja National Park: dit heeft ons alleen de treinrit richting het park gekost 37,5€. 
We hebben er drie dagen rond gewandeld langs de Gauja af zo naar het huisje toe dat we geboekt hebben.  
Het was een vrij zware inspanning ook door mede van het weer (zowel heet als hevige regen gehad). Ook zijn er geen winkels 
onderweg en was bevoorrading wel moeilijk vooral water meenemen voor drie dagen. Het slapen hebben we via wildkamperen 
gedaan en bijna altijd vlak langs de Gauja. Zo konden we ook ontspanning hebben met zwemmen en vissen.  
 
Hoe beoordeel je de activiteiten die je hebt gedaan?   

Het was een fijne activiteit. 

 

 

ANDERE ACTIVITEITEN       Waardering:    

Welke andere activiteiten hebben jullie nog gedaan? 
(feesten, stadsbezoeken, concerten, musea, natuurparken,  vrijwilligerswerk, uitwisseling…) 

We hebben Riga bezocht vooral in het stad rondgewandeld en dingen bezichtigen. Voor de mannen waren dit vooral de vrouwen en 

bier. In het vakantiehuisje hebben we met bootjes gevaren op de vijver, kampvuur gemaakt, gevist,… 

 

Ook hebben we tijdens de driedaagse een soort van railbaan die berg afging tegengekomen. Dit hebben we dan ook met zijn alle 

gedaan. 

 

Door het warme weer zijn we ook veel gaan zwemmen. Normaal gezien gingen we naar een aquapark maar we zijn in de plaats naar 

de zee gegaan. Ook hebben bijna elke avond in de rivieren gezwommen (Gauja, Westelijke Dvina, …) 

 

Hoe beoordeel je deze activiteiten?   

Riga is een mooie stad om in rond te wandelen, niet te groot maar toch veel te doen. Bier is ook goedkoop. 

Het strand was ook goed bereikbaar vanuit Riga (met de trein) ook hier was alles ook nog goedkoop. 

Tips rond activiteiten?   
We hebben op voorrand enkel de driedaagse vastgezet en het huisje. De rest hebben we meer op het moment zelf ingekleed. Zo 
hadden we geen al te strikt schema om te volgen. 
 
 

WEER EN KLIMAAT       Waardering:    
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Hoe was het weer tijdens je kampperiode?   We hebben bijna alle soorten weer gehad. Maar het was over het algemeen 

zeer warm. Enkel tijdens de driedaagse hebben we een hevige stortbui gehad. 

Welke invloed had het weer op je kamp?  We zijn meer gaan zwemmen door het warme weer (zee, rivier) 

 

 

VRIJ VERSLAG 
Wil je nog een vrij verslag toevoegen of heb je een kampbundel die je wilt delen? Dan kan dat hier!  

Let wel op met het delen van persoonlijke gegevens! 

Videoverslag van één van de leden:  

https://www.youtube.com/watch?v=0kn3UnaJPuY  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0kn3UnaJPuY

